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Apresentação
Prezados docentes,
O Centro de Educação a Distância da Universidade Federal de Juiz de Fora – CEADUFJF – tem auxiliado coordenadores, professores e tutores no uso da plataforma Moodle,
desenvolvendo orientações para a implementação das ferramentas e suas funcionalidades,
bem como estimulando o exercício de práticas pedagógicas nos cursos de graduação e pósgraduação, a distância ou presenciais.
Estamos em fase de elaboração de um conjunto de tutoriais que irão compor um guia
para professores, com o objetivo de melhor auxiliar os interessados no uso de nosso Ambiente
Virtual de Aprendizagem. O guia será organizado em três seções que apresentarão: as
ferramentas para disponibilizar recursos e propor atividades aos estudantes, as ferramentas
de configuração da sala virtual e exemplos de práticas para o ensino a distância.
O CEAD-UFJF está à disposição de todos para auxiliar na construção e desenvolvimento
de suas disciplinas na plataforma de ensino a distância. Para tanto, conta com a equipe
pedagógica, os técnicos e estúdio para gravação de recursos audiovisuais, a equipe de
produção de material didático e técnicos de TI; todos trabalhando para melhor atender a
comunidade universitária.
Equipe Pedagógica
CEAD-UFJF, 2020.

Professor, bem-vindo ao Centro de Educação a Distância da UFJF!
Apresentamos a você um conjunto de tutoriais para o uso
do ambiente virtual de aprendizagem adotado em nossa
Universidade. Este é o Tutorial para Professores de número 09
em que descrevemos o passo-a-passo para configurar um
glossário na Moodle.

O que é um glossário na Moodle?
Na Moodle, temos um recurso denominado glossário que
permite inserção de verbetes relacionados à área de estudos. O
glossário é um conjunto de termos em ordem alfabética, como
num dicionário, cujos verbetes podem ser inseridos tanto pelos
professores quanto pelo cursistas.

Por que usar um glossário na Moodle?
O uso do glossário pode ajudar a dirimir dúvidas quanto
à definição de termos mais técnicos de um determinado tema
de estudo. Além disso, sendo construído pelos participantes,
potencializa o processo colaborativo na plataforma.
Alguns outros usos do glossário estão, comumente,
atrelados a serem repositórios, como, por exemplo, de

Ah! Se preferir, você poderá assistir ao
vídeo com estas orientações.

Assistir
vídeos, de imagens, de áudios, de lista de práticas ou de
acontecimentos. Estas e outras possibilidades podem permitir
a avaliação, servindo, portanto, para composição do livro de
notas da disciplina.
É importante saber que os termos inseridos pelos
participantes poderão ser aprovados automaticamente ou
requerem a aprovação do professor. Depois de publicados,
poderão ser consultados por ordem alfabética, por autor ou
por data.

1ª ETAPA

Como configurar um glossário na Moodle?
PASSO 1- “Ativar edição” de sua sala de aula, clicando no botão
(ver figura 01).

que fica no canto superior direito do seu monitor

Somente o professor ou outro usuário habilitado pela equipe CEAD estarão aptos a proceder à edição na plataforma Moodle.
Lembre-se de desativar a edição ao final dos trabalhos na plataforma. Para tanto, proceda conforme a orientação abaixo.
-

“Desativar edição” de sua sala de aula, clicando no botão
monitor (no mesmo local do botão “ativar”).

que fica no canto superior direito do seu

2ª ETAPA

Figura 01 – localização do botão “ativar edição” na plataforma Moodle.

PASSO 2- Localizar o botão
usado para inserir recursos de ensino ou fazer proposição
de atividade. Este botão está localizado à direita, no final de cada seção – semana de estudo.
Sempre que você acessar o botão “adicionar uma atividade ou recurso” uma pequena janela será aberta com o menu de
ferramentas disponíveis. Nela, será necessário usar a barra de rolagem para descer até os recursos que desejar, conforme
ilustra a figura 02.
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PASSO 4- Clicar no campo de seleção, no ícone
e, em seguida, clicar no botão
conforme índica a figura 03.

,

Figura 03 – Identificação dos botões “selecionar” e “adicionar”
Glossário na janela “adicionar uma atividade ou recurso”.

Sempre que fizer a opção por um recurso ou
atividade, uma breve descrição de suas finalidades
será apresentada.
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3ª ETAPA

PASSO 3- Localizar, na janela “Adicionar uma atividade
ou recurso”, o ícone
que se refere à um
glossário de atividade interativas;

Figura 02 – Identificação da barra de rolagem na janela “adicionar
uma atividade ou recurso” na plataforma Moodle.

4ª ETAPA

Uma nova janela apresentará as opções para começar a edição de informações do glossário, conforme demonstra a figura 04.
PASSO 5- Inserir as informações solicitadas:
- [1] Inserir nome do glossário;
- [2] Digitar breve descrição para esta atividade (Opcional);
- [3] Clicar na caixa de opção, caso queira que a descrição apareça na página do curso;

Figura 04 – Localização das informações descritivas na janela “Adicionando um novo Glossário”.

[1]

[2]

[3]
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5ª ETAPA

Dependendo do objetivo do glossário, poderá ser necessário
proceder a configurações mais específicas, como demostra a
figura 05.

for registrada? Nesse caso, seria “ sempre que
esta for registrada”nos espaços da disciplina.
Postagens que serão consideradas para fins avaliativos.

PASSO 6- Localizar o tópico
e abrir a aba de
opções representada pelo ícone :

e abrir a aba de
PASSO 7- Localizar o tópico
opções representada pelo ícone :

[1]- Marcar a opção “sim”, se desejar que a
inserção de item feita pelo usuário seja
automática; marcar “não”, caso desejar
avaliar a inserção antes de torna-la pública
ao grupo;

[6]- Selecionar o modo como o conjunto de
item do glossário será apresentado:
• Dicionário simples: modo convencional, sem autor e
anexos na forma de links;

[2]- Marcar a opção “sim”, se desejar que o
usuário possa fazer a edição do item após
publicá-lo; marcar “não” para não permitir
edição;

• Contínuo sem autor: todos os itens aparecem listados,
sem separação;
• Completo com Autor: modo parecido com o formato de
um fórum, detalhado, com autor e anexos como links;

[3]- Marcar a opção “sim” para que seja inserido
item repetido; marcar “não” para evitar
repetição de item;

• Completo sem Autor: modo parecido com o formato de
um fórum, sem autor e anexos como links;

[4]- Esta opção permite ou não que os usuários
insiram comentários nos itens adicionados
ao glossário;

• Enciclopédia: modo parecido com o formato de fórum,
com autor e imagem;
• Lista de itens: modo de links, onde os verbetes são
listados como links;

[5]- Esta opção permite que seja gerado um link
entre o glossário e a palavra, sempre que
for registrada – não ficou claro “sempre (o
que?) for registrada?”, sempre que a palavra

• FAQ: modo de perguntas e respostas.
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Obs:

PASSO 8- Localizar o tópico
e abrir a aba de
opções representada pelo ícone :
[1]- Localizar e abrir as opções do campo
;

Figura 05 – localização das configurações de itens e aparência do
Glossário.

[2]- Clicar na opção “avaliação máxima”;
e registrar o
[3]- Localizar o campo
valor total das inserções realizadas, se for o
caso. Veja que há outras formas para avaliar
a participação do aluno;

[1]

PASSO 9- Localizar o campo “Permitir avaliação apenas
para os itens com datas neste intervalo” para
definir avaliações das participações dentro de
um determinado período:

[2]
[3]

[4]- Marcar este campo, selecionando o
quadrinho;

[4]

[5]- Definir a data e hora que compreenderá o
período de início e fim das postagens que
serão consideradas para fins avaliativos.

[5]

PASSO 10- Localizar e clicar no campo
Caso o Glossário seja uma tarefa avaliativa, será necessário
configurá-lo, conforme indicados na figura 06.
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.

6ª ETAPA

Os demais tópicos de configuração desta
seção não precisam ser alterados, exceto pela
necesidade do modo escolhido no passo 07;
sugerimos fortemente não alterá-los.

Figura 06 – Localização das configurações de avaliação na janela “Adicionando um novo glossário”

[1]

[2]

[3]
[4]

[5]
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Quer saber mais?
Você também pode assistir a todos os tutoriais apresentados pela professora virtual, Alice; basta acessar o canal do CEAD-UFJF no
YouTube. Veja o endereço: http://www.cead.ufjf.br/sou-professor/#tabs-tutoriais-moodle
Este tutorial foi produzido pela equipe pedagógica, em parceria com a equipe de Produção de Materiais Didáticos. Esperamos ter
ajudado nesta etapa.
Caso necessite de auxílio para criar sua sala de aula virtual, entre em contato com a equipe pedagógica por meio do endereço
equipepedagogicacead@gmail.com ou com o Suporte Técnico, no e-mail suporte.cead@ufjf.edu.br.
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